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UPRAVLJANJE Z ELEKTRIČNIMI NAPRAVAMI, KI
VSEBUJEJO FLUORIRANE TOPLOGREDNE PLINE-NOVE
ZAHTEVE UREDBE EU ŠT. 517/2014 UPRAVLJAVCEM

SN IN VN STIKALNE OPREME S PLINOM SF6
Povzetek:

Z začetkom leta 2015 je začela veljati Uredba (EU) št. 517/2014 evropskega parlamenta in
Sveta o fluoriranih toplogrednih plinih, ki je razveljavila Uredbo (ES) št. 842/2006. Zaradi
nedoseganja usmeritev in ciljev Kijotskega sporazuma, da bi do leta 2012 na svetovnem nivoju
znižali emisije toplogrednih plinov, so v Dohi podaljšali rok za dosego zastavljenega do leta
2020. Za upravljavce SN in VN opreme, ki je polnjena s plinom SF6, je leta 2006 sprejeta Uredba
(ES) št. 842/2006 prinesla obveznosti nadzora uhajanja plina ter druge obveznosti povezanimi z
vzdrževanjem in zbiranjem odpadnega plina SF6. Leta 2008 sprejeta Uredba (ES) št. 305/2008
je predpisala minimalne zahteve in pogoje za usposobljenost osebja, ki vzdržuje SN in VN o
premo s plinom SF6. Slovenski predpis, Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih
toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/2010), določa preverjanje uhajanja in zajemanje
ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, pogoje za vzdrževanje in namestitev
opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline in pogoje za predelavo
ter odstranjevanje zajetih ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov. Uredba
določa tudi pogoje za minimalno usposobljenost osebja, ki izvaja preverjanje uhajanja, zajem,
recikliranje, predelavo in uničenje, ter vzpostavlja sistem poročanja o uvozu, izvozu, proizvodnji
in uporabi ozonu škodljivih snovi ter fluoriranih toplogrednih plinov. Slovenski upravljavci morajo
v skladu s predpisi obvladovati SN in VN opremo, ki je polnjena s plinom SF6 in vsebuje več kot
3 kg plina SF6. SF6 je v elektroenergetiki uporaben za SN in VN odklopnike, kompaktne s plinom
izolirane celice in stikališča (GIS), plinsko izolirane prenosne vodnike (GIL) in plinsko izolirane
transformatorje. Vzdrževalci elektroenergetskih SN in VN naprav bodo morali uveljaviti redne
periodične preglede, preprečiti netesnost naprav oz. emisije, zamenjati starejše naprave,
uveljaviti metode reciklaže, skrbno zbirati kontaminirani SF6 ter zagotoviti oddajanje le tega
skladno s predpisi.

Ključne besede: podnebne spremembe, toplogredni plini, TPG, VN stikalne naprave, plin SF6
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1. UVOD

Avtorji skrbno spremljamo [1-5] obveznosti upravljavcev in serviserjev električnih
naprav in/ali postrojev, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline (v nadaljevanju: TPG)
oz. SN in VN stikalne opreme polnjene s plinom SF6. Vključeni smo tudi kot
predavatelji in izpraševalci za delo v komisiji za preizkus usposobljenosti serviserjev
opreme (glej spletne povezave v nadaljevanju):

 Informacije o TPG (ARSO): http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/
baza/5,

 Izpraševalci – imenovanje in seznam (ARSO):
 http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/uploads/datoteke/Imenovanje-

izpra%C5%A1evalci%20januar%202015-%20za%20splet.pdf,
 Izvajalec (ICES): http://www.ices.si/usposabljanje-serviserjev-opreme-

program-d,
 Izpitni katalog VISOKONAPETOSTNI STIKALNI MEHANIZMI (ARSO):
 http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/uploads/datoteke/IK%

20Verzija%20D1.0.pdf.

V dosedanjih predpisih se je uporabljal pojem »visokonapetostni stikalni mehanizmi«
za opis SN in VN stikalne opreme polnjene s plinom SF6. Uredba EU št. 517/2014 pa
uvaja novo definicijo pojma (2.člen, 36):
„električni stikalni mehanizem“ pomeni stikalne naprave in njihove kombinacije z
ustrezno nadzorno, merilno, zaščitno in regulirno opremo ter skupine takih naprav in
opreme skupaj z medsebojnimi povezavami, dodatno opremo, ohišjem in ogrodjem,
katerih namen je uporaba pri proizvodnji, prenosu, distribuciji in pretvorbi električne
energije.

Namen članka je upravljavcem in serviserjem opreme, ki vsebuje fluorirane
toplogredne pline predstaviti obveznosti, ki so predpisane z okoljskimi predpisi,
predpisi varnosti in zdravja pri deli ter predpisi ravnanja z nevarnimi odpadki.

Povzemimo še definicijo:
„upravljavec“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ima dejanski nadzor nad tehničnim
delovanjem izdelkov in opreme, ki jih zajema ta uredba; država članica lahko v
natančno opredeljenih in specifičnih primerih lastniku naloži obveznosti upravljavca.

Podjetja, lastniki oz. upravljavci morajo imeti usposobljene serviserje (ti so lahko so
tudi pogodbeni izvajalci), ki imajo ustrezno spričevalo, ki ga pridobijo po opravljenem
izpitu.

Predstavili smo spremembe v evropski zakonodaji oz. zahteve nove uredbe EU št.
517/2014, ki bodo vplivale na spremembe oz. dopolnitve slovenske uredbe Ur. list št.
41/2010, ki se pričakuje v sredini leta 2015.

Namen predstavitve problematike je opozoriti tudi na nekatere nejasnosti, ki jih prinaša
nova uredba in povabiti zainteresirano strokovno javnost k sodelovanju v fazi priprave
in sprejetja nove slovenske uredbe s ciljem preprečitve težav pri praktični uveljavitve le
-te.
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2. PODNEBNE SPREMEMBE IN KJOTSKI SPORAZUM

2.1. Podnebne spremembe

Kjotski protokol je torej mednarodni sporazum, ki skuša zmanjšati emisije ogljikovega
dioksida in petih ostalih toplogrednih plinov: ogljikovega dioksida– CO2, metana – CH4,
didušikovega oksida – N2O, fluoriranih ogljikovodikov – HFC, perfluoriranih
ogljikovodikov – PEC in žveplovega heksafluorida – SF6. Obdobje 2008–2012 je bilo
določeno kot prvo ciljno obdobje, v katerem naj bi države, ki so protokol ratificirale,
skušale emisije zmanjšati za najmanj pet odstotkov v primerjavi z letom 1990. Če ta cilj
primerjamo s količino emisij, ki bi jih pričakovali za leto 2010 brez uresničevanja ciljev
protokola, pomeni pravzaprav 29 % znižanje.

Toplogredni plini vpijajo toplotno sevanje zemeljske površine. Brez njih ne bi bilo
življenja na Zemlji, saj bi se toplota razpršila v vesolje. Zaradi pospešenega razvoja
industrije so se v zadnjih desetletjih emisije teh plinov izrazito povečale. Nastajajo
namreč z zgorevanjem fosilnih goriv, v kmetijstvu, pri ravnanju z odpadki, kot izpušni
plini prevoznih sredstev in pri industrijskih procesih. Učinek tople grede je zato zelo
narasel, kar je privedlo do segrevanja ozračja. Globalno segrevanje je tudi eno izmed
najbolj spornih znanstvenih vprašanj 21. stoletja in predstavlja izziv sami
organiziranosti naše globalne družbe. Vključuje tudi ekonomska vprašanja, sociologijo,
geopolitiko, lokalno politiko in posameznikovo izbiro življenjskega sloga. Podnebne
spremembe vplivajo na okolje in na vsakodnevno življenje številnih skupnosti. Vse več
je dokazov, da se zemeljsko ozračje segreva, da se podnebje spreminja. To nam kar
najbolj nazorno dokazuje krčenje ledenikov in vse pogostejše vremenske ujme.

Glavnino sprememb v zadnjih desetletjih lahko pripišemo človekovemu delovanju.
Človek predvsem s porabo fosilnih goriv prispeva k naraščanju koncentracije
toplogrednih plinov v ozračju. Ravno višja koncentracija TGP povzroča segrevanje
ozračja. Globalni podnebni sistem nas lahko preseneti s spremembo globalnega
kroženja morske vode, kar bi Evropo pahnilo v niz ekstremnih mrzlih zim in povzročilo
dvig morske gladine, kot ga še nismo doživeli. Obstajajo napovedi, da bi lahko
globalno segrevanje povzročilo požig ogromnih področij amazonskega deževnega
gozda, kar bi v ozračje prispevalo dodaten ogljik in tako pospešilo globalno segrevanje.
Na dnu oceanov preži še smrtonosna nevarnost: ogromne zaloge metana, ki bi se
lahko sprostile, če bi se oceani dovolj segreli. To bi ponovno pospešilo globalno
segrevanje.

Nenazadnje lahko navedemo, da je na planetu približno 1,5 milijard glav govedi, ki
proizvedejo približno 25-krat toliko TGP kot vsi avtomobili, človeštvo pa z dihanjem
proizvede približno 5-krat toliko CO2 kot vsi avtomobili. Regulacijo tega segmenta
prepuščamo drugim.
Kjotski protokol je prvi korak do zmanjšanja učinkov tople grede in segrevanja ozračja,
podprle pa so ga predvsem Evropska unija in okoljevarstvene organizacije, podporo
protokolu pa je izrazila tudi Organizacija združenih narodov. Eden izmed zadržkov je
tudi dejstvo, da so zastavljeni cilji brez sodelovanja Združenih držav Amerike praktično
nedosegljivi. Za korenitejša zmanjšanja emisij bi bil potreben nov sporazum, ki bi ga
uveljavljale tudi ZDA in druge hitro rastoče države (Kitajska, Indija in sploh JV Azija), ki
emitirajo bistveno več toplogrednih plinov kot vsa Evropska unija skupaj.
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2.2 Kjotski sporazum

Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembah podnebja (UNFCCC - United
Nations Framework Convention on Climate Change) je temeljni mednarodnopravni
dokument na področju podnebnih sprememb. Sprejeta je bila leta 1992 v Riu. Določila
konvencije, h kateri je pristopilo 192 držav, za države niso zavezujoča, zavezujoča pa
so določila Kjotskega protokola, po katerem so imele sprva razvite države (države
Aneksa I) obveznosti zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov v obdobju 2008-2012,
po zasedanju v Dohi pa so se države podpisnice strinjale s podaljšanjem načrta za
spopad s toplogrednimi plini do leta 2020. S tem so se izognile zavrtju 20-letnih
prizadevanj Združenih narodov, da bi omejili naraščajoče emisije. Konvencija je v
Sloveniji začela veljati 29. februarja 1996. Slovenija je Kjotski protokol ratificirala 10.
julija 2002. S tem je prevzela obveznost 8-odstotnega zmanjšanja emisij TGP v prvem
ciljnem obdobju (2008-2012) glede na izhodiščno leto 1986, ko so bile emisije CO2
največje.

Nadaljevanje druge faze Kjotskega protokola ima večji simboličen pomen kot pa
vsebinskega. Svoje zaveze so v okviru sporazuma prevzele predvsem evropske
države, poleg EU še Švica, Norveška, Liechtenstein, Islandija in Avstralija. Ker te
države skupaj dosežejo manj kot 15 % svetovnih izpustov toplogrednih plinov, se le-ti
ne bodo nižali, temveč še naprej povečevali.

V Dohi je bilo v središču pogovorov še vprašanje finančne pomoči, ki jo bodo razvite
države namenile za ukrepe blaženja in prilagajanja v revnih državah. V tem smislu
ostaja Evropska unija vodilna: Evropska komisija, Nemčija, Velika Britanija, Francija,
Nizozemska, Švedska in Danska so se obvezale k prispevku v višini 6,85 milijard
evrov letno do leta 2020 za pomoč revnim državam. Pogajalci so se dogovorili tudi o
delovnem programu za področja blaženja podnebnih sprememb, prilagajanja nanje,
financiranja, tehnološkega razvoja in prenosa ter graditve zmogljivosti. Določena so
bila pravila delovanja Zelenega podnebnega sklada, ki je bil ustanovljen z namenom
pomoči državam, da bodo lažje črpale sredstva iz tega sklada za
projekte za podnebne ukrepe in adaptacijo.

3. PREDPISI

Slovenija je kot članica Evropske unije (od 1.5.2004) prenesla izvrševanje dela
suverenih pravic na EU oz. njene organe. Na naslovu (http://eur-lex.europa.eu/) so
natančno opisani posamezni zakonodajni postopki in organi ter pomen posameznih
pravnih virov za EU in RS.

RS je dolžna upoštevati pravne vire EU:
 Uredbe, ki jih sprejema Evropski parlament in Svet,
 Uredbe, ki jih sprejema Evropska Komisija (izvedbeni akti),
 Direktive, ki jih sprejema Svet.

Našteti predpis stopajo v veljavo v vseh državah članicah EU pri čemer Uredba v
Sloveniji neposredno velja, Direktivo pa moramo prenesti v svoj pravni red.
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Krovni zakon v RS, ki ureja problematiko podnebnih sprememb je Zakon o varstvu
okolja (ZVO-1), ki je od leta 2004 doživel več sprememb (ZVO-1A do ZVO-1F).

Na osnovi uredb EU je RS sprejela nacionalne uredbe v skladu z zahtevami ZVO-1:
 Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, Ur.

l. RS št. 41/10,
 Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o določenih fluoriranih toplogrednih plinih,

Ur. l. RS št. 32/07,
 Uredba o odpadkih (Ur. l. RS št. 103/11).

Zaradi povezave s področjem z ozonu škodljivih snovi smo dolžni predstaviti še
predpis:
 Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (Ur. l. RS, št.

57/11).

S sprejetjem Uredbe (Ur. l. RS št. 41/10) sta prenehala veljati predpisa:
 Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov

(Uradni list RS, št. 78/08),
 Pravilnik o strokovnem usposabljanju serviserjev opreme, ki vsebuje ozonu

škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline (Uradni list RS, št. 17/09).

V sredini leta 2015 pričakujemo dopolnitve slovenskih predpisov kot posledico nove
Uredbe (ES) št. 517/2014.

Zavezanec po zakonodaji je, kdor:
 se ukvarja z izdelavo, prodajo, uvozom, izvozom teh plinov in/ali opreme, ki

te pline vsebuje,
 namešča in servisira opremo, ki te pline vsebuje ali uporablja te pline pri

namestitvi in servisiranju opreme,
 zajema, reciklira, zbira, predeluje, uničuje te pline,
 odstranjuje, zbira in razgrajuje naprave, izdelke ali njihove dele, ki vsebujejo

te pline,
 upravlja z opremo, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline,

kar pomeni, da mora upoštevati zahteve iz zakonodaje na tem področju.

V nadaljevanju bomo na kratko predstavili veljavne predpise EU in RS ter nekaj
standardov, ki določajo obravnavano področje - upravljanje z opremo, ki vsebuje plin
SF6.

3.1. Evropske uredbe

Dne 10.6.2014 je stopila v veljavo nova uredba EU, ki se je začela uporabljati 1.1.2015
in ureja upravljanje z opremo, ki vsebuje plin SF6 in sicer:
»UREDBA (ES) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila
2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006”.

S tem je nastala obveza, da RS uskladi svojo uredbo Ur. list št. 41/10 z novo uredbo
EU, saj je prenehala veljati Uredba (ES) št. 842/2006.
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Še vedno veljajo EU predpisi:
 Uredba Komisije (ES) št. 1494/2007 z dne 17. decembra 2007 o določitvi

oblike oznak in dodatnih zahtev glede označevanja v zvezi z izdelki in
opremo, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z
Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta,

 Uredba Komisije (ES) št. 305/2008 z dne 2. 4.2008 o določitvi minimalnih
zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval osebju, ki
zajema določene fluorirane toplogredne pline iz visokonapetostnih stikalni
mehanizmov, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta,

 Uredba Komisije (ES) št. 308/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi obrazca
uradnega obvestila o programih držav članic za usposabljanje in izdajanje
spričeval v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta.

Zaradi povezanosti zakonodaje o ozonu škodljive snovi (OŠS) in TGP omenimo še
predpis:

 Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16.
septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (prenovitev) (uporablja
se od 1.1.2010).

3.1.1. Uredba EU št. 517/2014

Po 1.1.2015 moramo v Sloveniji uporabljati Uredbo EU št. 517/2014, ki je razveljavila
Uredbo EU št. 842/2008, jo pa še vedno citirajo slovenski predpisi.

Ta uredba prinaša nekaj novosti, ki bodo vplivale na spremembe slovenske
zakonodaje oz. na obveznosti upravljavcev in serviserjev opreme, ki vsebuje plin SF6
predvidoma v sredini leta 2015.

Cilj Uredbe 517/2014 je varovanje okolja(1.člen - Predmet urejanja):
 z zmanjšanjem emisij fluoriranih toplogrednih plinov. Uredba v skladu s tem

določa pravila za zadrževanje, uporabo, zajemanje in uničenje fluoriranih
toplogrednih plinov in sorodne spremljevalne ukrepe,

 s postopnim omejevanjem količine F plinov na trgu EU (posledično uporaba
alternativnih plinov).

V 3. členu Uredba 517/2014 govori o preprečevanje emisij fluoriranih toplogrednih
plinov in določa:
1. Namerni izpust fluoriranih toplogrednih plinov v ozračje je prepovedan, kadar s

tehničnega vidika ni nujen za predvideno uporabo.
2. Upravljavci opreme, ki vsebuje toplogredne pline, sprejmejo previdnostne ukrepe

za preprečevanje nenamernih izpustov (v nadaljnjem besedilu:
uhajanje) teh plinov. Sprejmejo vse tehnično in gospodarsko izvedljive ukrepe za čim
manjše uhajanje fluoriranih toplogrednih plinov.

3. Kadar je ugotovljeno uhajanje fluoriranih toplogrednih plinov, upravljavci brez
nepotrebnega odlašanja zagotovijo popravilo opreme.
Kadar se za opremo preverja uhajanja in je uhajanje iz opreme popravljeno,
upravljavci zagotovijo, da opremo v enem mesecu po popravilu pregleda fizična
oseba s spričevalom in preveri, ali je bilo popravilo uspešno.
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V 4. členu Uredba 517/2014 govori o preverjanju uhajanj in določa:
1. Upravljavci opreme, v kateri količina fluoriranih toplogrednih plinov, ki niso
vsebovani v penah, znaša 5 ton ekvivalenta CO2 (0,22 kg plina SF6 - GWP plina SF6
je 22.800) ali več, zagotovijo, da se na opremi izvede preverjanje uhajanja.

Na hermetično zaprti opremi, pri kateri je količina fluoriranih toplogrednih plinov manjša
od 10 ton ekvivalenta CO2 (0,44 kg plina SF6) se preverjanja uhajanj iz tega člena ne
izvajajo, če je oprema označena kot hermetično zaprta.

Na električnem stikalnem mehanizmu, se preverjanja uhajanja iz tega člena ne
izvajajo, če izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
(a) testirana stopnja uhajanja, kot je navedena v tehničnih specifikacijah
proizvajalca in ustrezno označena na izdelku, je manjša od 0,1 % na leto;
(b) opremljen je z napravo za nadzor pritiska ali gostote ali
(c) vsebuje manj kot 6 kg fluoriranih toplogrednih plinov.

2. Odstavek 1 se uporablja za upravljavce opreme oz. električnih stikalnih mehanizmov
(f), ki vsebuje fluorirane toplogredne pline.

Uhajanje se do 31. decembra 2016 ne preverja na opremi, ki vsebuje manj kot 3 kg
fluoriranih toplogrednih plinov, ali na hermetično zaprti opremi, ki je ustrezno označena
in vsebuje manj kot 6 kg fluoriranih toplogrednih plinov.

Pogostost preverjanj uhajanj se izvede:
(a) pri opremi, v kateri količina fluoriranih toplogrednih plinov znaša 5 ton ekvivalenta
CO2 (0,22 kg plina SF6) ali več, vendar manj kot 50 ton ekvivalenta CO2 (2,2 kg plina
SF6), najmanj vsakih 12 mesecev ali, če je nameščen sistem za odkrivanje uhajanj,
najmanj vsakih 24 mesecev;
(b) pri opremi, v kateri količina fluoriranih toplogrednih plinov znaša 50 ton ekvivalenta
CO2 (2,2 kg plina SF6) ali več, vendar manj kot 500 ton ekvivalenta CO2 (22 kg plina
SF6), najmanj vsakih šest mesecev ali, če je nameščen sistem za odkrivanje uhajanj,
najmanj vsakih 12 mesecev;
(c) pri opremi, v kateri količina fluoriranih toplogrednih plinov znaša 500 ton ekvivalenta
CO2 (22 kg plina SF6) ali več, najmanj vsake tri mesece ali, če je nameščen sistem za
odkrivanje
uhajanj, najmanj vsakih šest mesecev.

Menimo, da oprema v Sloveniji izpolnjuje zahteve 4. člena – ZATO NI POTREBNO
PREVERJANJE UHAJANJ v SN in VN opremi, ki je polnjena s plinom SF6. Če
pogoji niso izpolnjeni (stara oprema) mora upravljavec preverjati uhajanje!

Torej je možen zaključek za slovenske upravljavce:
V kolikor ni potrebno preverjanje → ni treba voditi evidenc po EU F uredbi.
OPOMBA: 3. tč. Preambule EU F uredbe določa »ob upoštevanju … poročila o
ugotovitvah izvajanja stare F uredbe 842/2006 … Obveznost glede vzpostavitve in
vodenja evidenc opreme, ki vsebuje takšne pline, bi morala zajemati tudi električne
stikalne mehanizme. → vendar tega potem v členih EU F uredbe ni določeno.
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V 5. členu Uredba 517/2014 govori o Sistemih za odkrivanje uhajanja in določa:
Upravljavci opreme v kateri količina fluoriranih toplogrednih plinov znaša 500 ton
ekvivalenta CO2 (22 kg plina SF6) ali več in je bila nameščena od 1. januarja 2017,
zagotovijo, da ima oprema sistem za odkrivanje uhajanja, ki upravljavca ali podjetje za
servisiranje opozori na uhajanje.

Upravljavci opreme zagotovijo, da se sistemi za odkrivanje uhajanja pregledajo
najmanj enkrat vsakih 6 let, da se zagotovi njihovo pravilno delovanje.

VN oprema, ki ima vsaj 22 kg plina SF6 mora imeti naprave za odkrivanje uhajanja
plina (manometer in/ali druge naprave), ki jih serviserji pregledajo vsakih 6 let.

V 6.členu Uredba 517/2014 govori o vodenju evidenc in določa:
Upravljavci opreme, pri kateri je treba preveriti uhajanja, za vsak kos takšne opreme
vzpostavijo in vodijo evidenco, ki vsebuje naslednje informacije:
(a) količino in vrsto uporabljenih fluoriranih toplogrednih plinov;
(b) količino fluoriranih toplogrednih plinov, dodanih med namestitvijo,

vzdrževanjem ali servisiranjem ali zaradi uhajanja;
(c)   ali so fluorirani toplogredni plini, ki so bili dodani med namestitvijo, reciklirani ali

predelani ter naziv in naslov podjetja za recikliranje ali predelavo, po potrebi pa
tudi številko spričevala;

(d)   količino zajetih fluoriranih toplogrednih plinov;
(e)   navedbo podjetja, ki je namestilo, servisiralo, vzdrževalo in po potrebi popravilo ali

azgradilo opremo, po potrebi tudi številko njegovega spričevala;
(f)     datume in rezultate preverjanj;
(g) v primeru razgradnje opreme ukrepe za zajetje in odstranitev fluoriranih

toplogrednih plinov.
2. Uporabljajo se naslednja pravila v zvezi z evidencami:
(a) upravljavci hranijo evidence vsaj pet (5) let;
(b) podjetja, ki opravljajo dejavnosti za upravljavce, hranijo kopije evidenc vsaj
pet (5) let.

Upravljavcu ni treba voditi evidenc po EU F uredbi à v kolikor ni potrebno
preverjanje uhajanja.

V 8. členu Uredba 517/2014 govori o zajemanju in določa:
Upravljavci nepremične opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki niso
vsebovani v penah, zagotovijo, da te pline zajemajo fizične osebe, ki imajo ustrezna
spričevala, s čimer se zagotovi recikliranje, predelava ali uničenje teh plinov.

Ta obveznost se uporablja za upravljavce nepremičnih električnih stikalnih
mehanizmov.
Podjetje, ki je vsebnik za fluorirane toplogredne pline uporabljalo neposredno pred
njegovo odstranitvijo, poskrbi za zajem vsakršnih ostankov plinov, s čimer se zagotovi
njihovo recikliranje, predelava ali uničenje.

Zajemanje plina SF6 mora opraviti serviser (fizična oseba), ki ima SPRIČEVALO.
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V 10. členu Uredba 517/2014 govori o  usposabljanje in spričevalih in določa:
1. Države članice na podlagi minimalnih zahtev vzpostavijo ali prilagodijo programe
izdajanja spričeval, vključno s postopki ocenjevanja. Države članice zagotovijo
možnost usposabljanja fizičnim osebam, ki izvajajo naslednje naloge:
(a) nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo opreme;
(b) preverjanje uhajanja za opremo;
(c) zajemanje fluoriranih toplogrednih plinov.

Serviser (fizična oseba), ki ima SPRIČEVALO, lahko opravlja naloge v zvezi s SN
in VN opremo s plinom SF6. Novost Uredbe 517/2014 pa je, da spričevalo
potrebuje tudi serviser/monter, ki NAMEŠČA opremo, ki vsebuje SF6.

OPOMBA: Usposabljanje na področju SF6 naprav se z novo EU F uredbo razširja
tudi na nameščanje, servisiranje, popravilo ali razgradnjo. Zaenkrat komisija še ni
izdala nove uredbe o zahtevanih vsebinah za te dejavnosti, tako da ostaja samo
zajem, kot je v Uredbi 305/2008. Predvideva se sprememba do začetka leta 2017.

Nejasno in potrebno preverbe na ARSO je kaj je s preverjanjem uhajanja plina SF6 iz
SN in VN opreme (glej zahtevo čl. 10/1/b).

OPOMBA: Osebje, ki preverja uhajanje po 2. točki 4. člena za SF6 (če je potrebno
preverjanje uhajanja), je lahko kdorkoli – ni nujno, da ima kakšno spričevalo (op.
razlaga Komisije). Seveda pa je splošna obveznost upravljavcev, da se prepreči
nenamerno uhajanje (2. tč., 3. čl.), zato se preverjanje tudi priporoča in da ga izvedejo
osebe, ki se jim lahko zaupa (op. razlaga Komisije), da to obvladajo, kar bi lahko
pomenilo, da kdorkoli, ki je usposobljen za vzdrževanje/pregled opreme.

V 12. členu Uredba 517/2014 govori o označevanju ter informacijah o izdelku in opremi
in določa:
Izdelki in oprema, ki vsebujejo ali ki za svoje delovanje potrebujejo fluorirane
toplogredne pline se dajo na trg le če so označeni - velja za električne stikalne
mehanizme.

Na oznaki so navedene naslednje informacije:
(a) navedba, da izdelek ali oprema vsebuje ali za svoje delovanje potrebuje fluorirane
toplogredne pline;
(b) uveljavljeno industrijsko poimenovanje za zadevni fluorirani toplogredni plin ali če
tako
poimenovanje ne obstaja, kemijsko ime;
(c) od 1. januarja 2017 bodisi količina, izražena s težo in v ekvivalentih CO2, fluoriranih
toplogrednih plinov, ki jih vsebuje izdelek ali oprema, bodisi količina fluoriranih
toplogrednih plinov, za katero je oprema zasnovana ter potencial globalnega
segrevanja teh plinov.

Oznaka po potrebi navede naslednje informacije:
(a) navedbo, da so fluorirani toplogredni plini v hermetično zaprti opremi;
(b) navedbo, da imajo električni stikalni mehanizmi testirano stopnjo uhajanja manjšo
od 0,1 % na leto, kot je navedeno v tehničnih specifikacijah proizvajalca.
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Oznaka je jasno berljiva in neizbrisljiva ter nameščena:
(a) poleg mest za polnjenje ali zajemanje fluoriranega toplogrednega plina ali
(b) na delu izdelka ali opreme, ki vsebuje fluorirani toplogredni plin.
Oznaka je v uradnih jezikih države članice, v kateri bo dana na trg.

Upravljavec mora ob dobavi SN in VN opremo zahtevati, da če le-ta vsebuje TPP oz.
plin SF6 podatek o masi plina SF6 količini + GWP plina SF6 je 22.800 + oznaka
»hermetično zaprto« ali »uhajanje manjše kot 0,1 % na leto« v slovenskem jeziku.

V 15. členu Uredba 517/2014 govori o zmanjševanju količine fluoriranih ogljikovodikov,
danih na trg in določa:
Komisija zagotovi, da količina fluoriranih ogljikovodikov, ki jo lahko proizvajalci in
uvozniki vsako leto dajo na trg v Uniji, ne presega največje količine za zadevno leto,
izračunane v skladu s priloženo Tabelo (Proizvajalci in uvozniki zagotovijo, da količina
fluoriranih ogljikovodikov, ki jo dajo na trg, ne presega kvote):

OPOMBA: Ta ukrep je povezan s členi 16., 17. in 18. in se je v 2014 že izvajal za
določitev začetne količine TPG. Nanaša se na količine (ne na opremo) vseh plinov,
izračun količine pa je v tonah ekv. CO2. To pomeni, da je Komisija v letu 2014 iz količin
(proizvodnja in uvoz), ki so jih podjetja poročala v 2009-2012 določila osnovo za vsako
podjetje. Za 2015 jim je določila 11 % manj od teh količin in to predstavlja 100 % v
2015 (tako za skupno količino na EU trgu kot za podjetja). V 2015 bo Komisija spet
pozvala podjetja, da predložijo izjave glede željenih količin (EU register). Iz tega bo
potem določila skupno količino za 2016, ki pa bo v 2016 za 7 % zmanjšana. Uvoz
pomeni uvoz iz tretjih držav v EU. V SLO je malo uvoznikov – oni se morajo prijaviti.
Če pa nekdo kupuje na trgu EU, pri nekem uvozniku ali proizvajalcu, pa ta prijavi
željene količine. Če v SLO nekdo kupi F plin pri našem prodajalcu, ta pa je kupil od
nekega drugega prodajalca v EU, ta pa od uvoznika bo samo ta uvoznik prijavil vse
količine.

Ni nobene prepovedi uporabe SF6 v opremi – Priloga III (v prilogi III postopoma
prepovedujejo uporabo opreme s plini, ki imajo visok GWP). Verjetno na področju SF6
naprav ni ustreznih alternativ, da bi to lahko že zapisali, vendar v 21. členu piše:
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Komisija najpozneje 1. julija 2020 objavi poročilo, v katerem oceni, ali obstajajo
stroškovno učinkovite, tehnično izvedljive, energetsko učinkovite in zanesljive
alternative za zamenjavo fluoriranih toplogrednih plinov v novih srednje napetostnih
sekundarnih stikalnih mehanizmih in novih malih enojnih klimatskih napravah ter po
potrebi Evropskemu parlamentu in Svetu predloži zakonodajni predlog za spremembo
seznama iz Priloge III.

Proizvajalci in upravljavci s SN in VN opremo, ki vsebuje plin SF6 morajo aktivno slediti
izvajanje nove EU F uredbe upoštevajoč možen zaključek »V kolikor bo Komisija
zahtevala zmanjševanje proizvodnje in uvoza plina SF6 kot je zapisano v tabeli so
možne posledice pomanjkanje surovine, plina SF6, in s tem zmanjšanje obsega
proizvodnje SN in VN opreme, ki vsebuje plin SF6, kar bi sprožilo pomanjkanje in
nezmožnost vgradnje te opreme v elektrogospodarstvu in industriji ter povečanje cene
opreme«. Nadomestila, še posebej za VN opremo, ni.

3.1.2. Uredba EU št. 305/2008

Uredba Komisije (ES) št. 305/2008 z dne 2. 4.2008 določa minimalne zahteve in
pogoje za vzajemno priznavanje, za izdajanje spričeval osebju, ki zajema določene
fluorirane toplogredne pline iz visokonapetostnih stikalni mehanizmov, v skladu z
Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta.

Serviserji so se dolžni za opravljanje svoje dejavnosti strokovno usposobiti, poznati
veljavne predpise in standarde, imeti znanja in veščine s področja preprečevanja emisij
ter zajemanja ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov ter varno ravnati
z opremo.

Vsebina programa usposabljanja serviserjev, ki jih izvajajo izvajalci usposabljanja, so
določene z uredbo Komisije (ES) št. 305/2008.

O udeležbi v programu usposabljanja izda izvajalec usposabljanja slušatelju potrdilo.
Strokovna usposobljenost serviserjev se preverja z izpitom. Izpit iz prejšnjega odstavka
obsega:

 teoretični del, pri katerem se preverja uporaba strokovno-teoretičnega znanja,
in

 praktični del, pri katerem se preverja povezovanje strokovno-teoretičnega in
praktičnega znanja za opravljanje nalog.

Kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, ministrstvo izda spričevalo o usposobljenosti za
ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini. Veljavnost
spričevala je pet (5) let.

Na spletnih straneh ARSO je objavljen najnovejši seznam spričeval 61 serviserjev
(status 6.2.2015), ki jih je izdalo Ministrstvo. Večino spričeval bo potrebno konec leta
2015 obnoviti. Zanimivost seznama je 25 hrvaških serviserjev iz HOPS-a in
KONČAR-ja, ki so opravil izpit v Sloveniji v začetku leta 2015.
(http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/uploads/datoteke/D_zaporedni%20-febr
-2015pdf.pdf)
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3.2. Uredba RS Ur. list RS, št. 41/2010

Trenutno še veljajo zahteve iz Uredbe RS Ur. list RS, št. 41/2010. Potrebno je
spremljati pričakovane spremembe v teku leta 2015, ki bodo sledile zahtevam Uredbe
EU št. 517/2014.  Ministrstvo in ARSO so začeli z aktivnostmi na spremembah in v
prvem poletju se pričakuje aktivna razprava.

Obveznosti slovenskega upravljalca VN naprave (posebnosti slovenske zakonodaje),
ki
zajemajo plin SF6 so ob upoštevanju evropskih zakonskih zahtev:
 Obvezno zajemanje plina SF6 iz vseh VN naprav in posod (plinohram, jeklenka),
 Usposabljanje pooblaščenih serviserjev oz. zaupanje zajema plina SF6 le

pooblaščenim serviserjem,
 Označevanje VN naprav, ki vsebujejo plina SF6,
 Posebnosti administriranja ob upravljanju z VN napravami, ki vsebujejo plina

SF6 (3 kg ali več).

Uredba (RS) Ur. l. RS št. 41/2010 določa:
 preverjanje uhajanja in zajemanje fluoriranih TGP, pogoje za vzdrževanje in

namestitev opreme, ki vsebuje fluorirane TGP, in pogoje za predelavo ter
odstranjevanje zajetih fluoriranih TGP – UPRAVLJAVEC – skrbnik npr. vodja
vzdrževanja obvladuje postopek,

 pogoje za minimalno usposobljenost osebja, ki izvaja preverjanje uhajanja,
zajem, recikliranje, predelavo in uničenje, ter vzpostavlja sistem poročanja o
uvozu, izvozu, proizvodnji in uporabi ter fluoriranih TGP, za izvajanje Uredbe št.
842/2006/ES in … – UPRAVLJAVEC – skrbnik npr. vodja vzdrževanja
poskrbi za usposabljanje svojih sodelavcev ali za najem zunanjih
pooblaščenih serviserjev (POZOR: spričevalo je na ime serviserja in ne
podjetja, ki vzdržuje opremo),

 pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju opreme je
prepovedano izpuščati v zrak fluorirane TGP - UPRAVLJAVEC – skrbnik npr.
vodja investicije v fazi gradnje in vodja vzdrževanja obvladujeta postopek
in preprečita izpust plina v zrak,

 pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju opreme
se morajo fluorirani TGP, preden se predelajo ali odstranijo, zajemati, zato da
se reciklirajo na kraju samem ali skladiščijo v posodah - UPRAVLJAVEC –
skrbnik npr. vodja investicije v fazi gradnje in vodja vzdrževanja obvladu-
jeta postopek – pri odstranitvi poskrbita za ravnanje z odpadkom (odpadni
plin).

Upravljavec opreme mora nepremično opremo, ki obratuje ali je začasno zunaj
uporabe in vsebuje 3 kg ali več fluoriranih TGP, pisno ali v elektronski obliki prijaviti
ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (MOP oz. ARSO), najpozneje tri mesece po
začetku obratovanja opreme - UPRAVLJAVEC – skrbnik npr. vodja investicije
obvladuje postopek (OBRAZEC PRIJAVA – Od 1.1.2014 je prijava opreme možna
samo preko spletnega obrazca=aplikacije na povezavi, kjer so tudi vsa navodila in
kontaktni podatki http://okolje.arso.gov.si/REMIS_TGP/, v rubriki OZONU ŠKODLJIVE
SNOVI IN FLUORIRANI TOPLOGREDNI PLINI Letna poročila o količinah plinov in
prijava opreme).
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Upravljavec sporoči ARSO vsako spremembo (npr. odstranitev, odjava,
zamenjava, prodaja opreme), ki se je zgodila v zvezi z obstoječo nepremično
opremo po njeni PRVI PRIJAVI (rok 1 mesec - 5. člen Uredbe o uporabi ozonu
škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov). Spremembo se vnese v
spletni obrazec že prijavljene opreme, s tem, da se opiše spremembo.

 upravljavec nepremične opreme mora zagotoviti zajemanje fluoriranih TGP za
visokonapetostne stikalne mehanizme, ki obratuje ali je zunaj uporabe.
Upravljavec nepremične opreme mora za opremo, ki je zunaj uporabe več kakor
12 mesecev in vsebuje 3 kg ali več fluoriranih TGP, zagotoviti zajem vse
količine fluoriranih TGP, ki jih ta oprema vsebuje, in pridobiti potrdilo o zajemu
fluoriranih TGP. Upravljavec nepremične opreme, ki vsebuje 3 kg ali več
fluoriranih TGP, in vzdrževalec opreme morata voditi evidenco o zajemu
fluoriranih TGP, o njihovem recikliranju ter o oddaji v predelavo in
odstranjevanje. Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka so tudi evidenčni
listi o oddaji zajetih fluoriranih TGP v predelavo ali odstranjevanje v skladu s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki - UPRAVLJAVEC – skrbnik npr. vodja
vzdrževanja in pooblaščeni serviser/vzdrževalec opreme obvladujeta
postopek (OBRAZEC EVIDENCA O ZAJEMU in EVIDENČNI LIST O
RAVNANJU Z ODPADKI - Evidenčni list v fizični obliki ne obstaja več
(vsebina pa ostaja enaka) – odpadni plin se pri oddaji zbiralcu zavede preko
spletne aplikacije na strani Vstop v IS-Odpadki (http://okolje.arso.gov.si/
odpadki/)),

 upravljavec nepremične opreme, ki vsebuje 3 kg ali več fluoriranih TGP, in
vzdrževalec opreme morata ministrstvu najpozneje do 31. marca tekočega leta
predložiti letno poročilo o polnjenju in zajemu fluoriranih TGP za preteklo leto, v
katerem je treba navesti tudi podatke o ravnanju z odpadnimi in fluoriranimi
TGP. Sestavni del letnega poročila so tudi podatki iz evidenčnih listov o oddaji
odpadnih in fluoriranih TGP v predelavo in odstranjevanje v skladu s predpisom,
ki ureja ravnanje z odpadki- UPRAVLJAVEC – skrbnik npr. vodja vzdrževanja
in pooblaščeni serviser/vzdrževalec opreme obvladujeta postopek (LETNO
POROČILO in PODATKI O RAVNANJU Z ODPADKI - Od 1.1.2014 je oddaja
poročila možna samo preko spletnega obrazca na spodnji povezavi, kjer najdete
tudi vsa navodila in kontaktne podatke http://okolje.arso.gov.si/REMIS_TGP/
v rubriki OZONU ŠKODLJIVE SNOVI IN FLUORIRANI TOPLOGREDNI PLINI
Letna poročila o količinah plinov in prijava opreme. Poročilo je treba oddati tudi v
primeru, če v preteklem letu zavezanec ni imel količin plinov – to se vpiše pod
opombe)

 upravljavcu nepremične opreme, ki vsebuje 3 kg ali več fluoriranih TGP, in
vzdrževalcu opreme kot povzročitelju odpadnih fluoriranih TGP ni treba poročati
ministrstvu o ravnanju z odpadnimi in fluoriranimi TGP v skladu s predpisom, ki
ureja ravnanje z odpadki – TO POSKRBI POOBLAŠČENI ZBIRALEC
ODPADKOV

 plin SF6 po koncu življenjske dobe VN naprave definiramo kot naslednjo vrsto
nevarnega odpadka: 16 02 15* nevarne sestavine, odstranjene iz
zavržene opreme

 upravljavec nepremične opreme in vzdrževalec opreme morata pristojnemu
inšpektorju (ZA OKOLJE) na njegovo zahtevo poslati podatke o pooblaščenih
serviserjih, ki pri njiju opravljajo zajem fluoriranih TGP.
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Podrobnejša navodila se dobijo na naslovih Agencije RS za okolje (ARSO) – Ozonu
škodljive
snovi in fluorirani toplogredni plini
(http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/vsebine/ozon-in-f-plini-1).

4. SN IN VN STIKALNE OPREME, KI VSEBUJE PLIN SF6

Čisti plin SF6 so prvič uporabili kot izolacijski medij leta 1940, leta 1952 pa so ga začeli
uporabljati tudi za gašenje električnega obloka. Za uporabo v visokonapetostnih
stikalnih mehanizmih in oklopljenih sistemih je plin žveplov heksafluorid SF6 skoraj
idealen. Odlikujejo ga odlične električne (gašenje obloka ter dielektričnost) in toplotne
lastnosti. Največ se ga uporablja pri polnjenju stikalnih mehanizmov.

Slika 1: Atomska struktura plina žveplovega heksafluorida oz. SF6 [6]

Plin SF6 je brezbarven, brez vonja, netoksičen in je negorljiv plin. Njegova teža je
približno petkrat večja od zraka, zato se v odsotnosti mešanja zbira na nižje ležečih
predelih, kot so na primer kanali za kable, na dnu posod. V visokonapetostni opremi je
obratovalni tlak plina SF6 običajno med 100 kPa do 600 kPa. Tlak v odklopnikih je
običajno med 400 do 500 kPa, tako da je temperatura utekočinjena od - 30 °C do - 40
°C in tako lahko obratuje v skoraj vseh klimatskih področjih, brez dodatnega gretja.

Funkcija produkta razmika med elektrodama in relativno gostoto plina je preskočna
napetost plina v homogenem električnem polju. Tlak v katerem se nahaja plin SF6 je
atmosferski. Plin SF6 je od olja do dvakrat, od vakuuma pa celo do trikrat slabši
dielektrik. Pri 0,3 MPa pritiska je njegova dielektrična trdnost približno enaka vakuumu,
pri 0,2 MPa pa je enaka olju.

Zaradi dobre sposobnosti odvajanja toplote v temperaturnem območju gašenja obloka
in isker (1500 – 5000 K) je plin SF6 poznan kot odlično sredstvo za gašenje
električnega obloka. Toplotna prevodnost plina se poveča zaradi energije disociacije,
ko se molekule plina razcepijo. Pri prehodu toka skozi nič, se oblok močno ohladi
zaradi izboljšanje prenosa toplote. Pri hitri ponovni vzpostavitvi dielektrične trdnosti v
območju obloka pride do prekinitve zaradi elektronegativnega značaja SF6 in njegovih
disociacijskih produktov.

Plinu SF6 se s povečanjem tlaka dielektrična zdržnost povečuje. Zaradi tega lahko
razdalje med vodniki zmanjšamo, saj s povečanjem tlaka dobimo bolj kompaktno
izvedbo. Slaba
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lastnost, ki nastane s povečanjem tlaka je da plin SF6 postaja bolj občutljiv na
hrapavost površin vodnikov, ohišij ter nečistoče. Dielektrična zdržnost tako narašča
manj strmo kot pri tlaku plina. Zaradi tega se povečujejo zahteve vzdrževanja ter
zmanjšuje zanesljivost obratovanja. Pri visokotlačnih visokonapetostnih mehanizmih
moramo tako strmeti k čim bolj homogeni porazdelitvi polja znotraj ohišja, to dosežemo
pri načrtovanju in izdelavi, kjer pazljivo oblikujemo elektrode (zaobljenost).

Iz zgoraj navedenega lahko sklepamo, da pri načrtovanju oziroma določanju obstaja
neka zgornja meja tlaka plina SF6, ki je zaradi ekonomskega stališča nima smisla
prekoračiti. Pomembno pa je poudariti še eno dejstvo pri visokonapetostnih
mehanizmih. V primeru nenadnega padca tlaka oziroma puščanje plina pod pritiskom
(4 bare) na atmosferski nivo (1 bar), se njegova dielektrična trdnost zmanjša za
približno 75 %, kar pa bi lahko povzročilo veliko nevarnost preskoka in s tem nastanek
kratkega stika.

4.1. Uporaba plina SF6 v električnih postrojih

Leta 1937 je bilo dokazano, da ima plin SF6 večjo dielektrično trdnost v primerjavi z
zrakom, tako so se kasneje odločili, da ga prvič komercialno uporabijo kot dielektrik v
električnih napravah. V 60-ih letih prejšnjega stoletja so bile elektroenergetske naprave
prvič napolnjene s plinom SF6. Dve desetletji kasneje se je njegova uporaba razširila.

Plin SF6 je medij ki zagotavlja hkrati dobre izolacijske in gasilne lastnosti. Uporablja se
za potrebe v elektroenergetskem sistemu, kot interni plin za vlivanje magnezija, za
različne potrebe v medicini (slikanje z ultrazvokom) in v preteklosti za polnjenje
pnevmatik, oken in drugo. Zadnje čase pa se uporablja tudi kot produkt pri izdelovanju
polprevodnikov.

Zaradi tehničnih zahtev in ekonomskih razlogov je za prenos električne energije do
porabnikov v elektroenergetskem sistemu (EES) potrebna uporaba visokih napetosti. V
EES ločimo posamezne segmente glede na različne napetostne nivoje:

 (VN) visoka napetost: 110, 220 in 400 kV, pri čemer se 110 kV napetostni
nivo redko uporablja pri prenosu in v glavnem služi samo še pri napajanjih za
distribucijske RTP 110 kV/SN, prav zato omrežje 110 kV imenujemo kot
primarno napajalno omrežje. 220 kV pa je starejše izvedbe, ki se ga danes
ne poslužujemo več. Danes prehajamo na 400 kV napetostni nivo.

 (SN) srednja napetost: 10, 20 in 35 kV. Za napajanje distribucijskih RTP
35/20 kV in 35/10 kV se uporabljajo 35 kV napetostna omrežja (sekundarna
napajalna omrežja), vendar pa zaradi neperspektivnosti počasi prehajamo na
direktno transformacijo 110kV/SN.

 (NN) nizka napetost: 0,4 kV napetostni nivo je namenjen uporabnikom
oziroma odjemalcem manjših moči, predvsem gospodinjstvom. Teh omrežij v
nadaljevanju ne bomo več omenjali, kajti ne vsebujejo naprav s plinom SF6.

Plin SF6 se uporablja kot gasilni medij v EES pri visokonapetostnih odklopnikih (110,
220 in 400 kV), prav tako se uporablja v 110 kV do 400 kV stikališčih GIS izvedbe
(ang. Gas Insulated Switchgear), ki so kovinsko oklopljene naprave izolirane s plinom
SF6. Plin SF6 ima v teh napravah dvojno vlogo, služi kot gasilni medij za gašenje
električnega obloka ter deluje kot izolator za zagotavljanje dielektrične napetostne
trdnosti. Plin SF6 prav tako uporabljamo v  SN
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(metal-clad) celicah. V teh celicah se plin uporablja, ker omogoča večjo dielektrično
trdnost kot zrak in s tem pripomore k manjši dimenziji celic oziroma blokov. V svetu se
v VN sistemih plin SF6 uporablja tudi v merilnih in energetskih transformatorjih,
kondenzatorjih, odvodnikih prenapetosti, skoznjikih in prenosnih s plinom izoliranih
vodnikih (GIL).

4.2. Električni oblok

Predvsem zaradi konstrukcijskih razlogov je potrebno poznavanje dogajanj, ki se
zgodijo ob električnem obloku. V visokonapetostnih ter nizkonapetostnih omrežjih in
napravah spremlja električni oblok večino okvar. Ena od fizikalnih osnov delovanja
stikalnih aparatov je električni oblok. Zato morajo biti naprave in aparati konstuirani
tako, da se lahko električni oblok razvija tja in širi, kjer povzroči najmanj škode in da

čimprej ugasne. Oblok se nadzorovano razvija in ugasne v posebej izdelanih komorah,
ki smo jih s konstrukcijo predvideli. Stikalni aparati morajo imeti pregrajene celice-polja
tako, da preprečimo širjenje električnega obloka v sosednja polja. Pogostokrat
pregradimo tudi samo stikalno celico v ustrezno dimenzionirane predelke z namenom,
da nam pri morebitnem nastanku električnega obloka le-ta ne bi uničil vse opreme v
celici.
Za gašenje električnega obloka obstaja več različnih načinov oziroma konstrukcijskih
izvedb. Največ sta v uporabi enopretočni in dvopretočni način prekinjanja. Gasilni medij
je nameščen v izolacijskem polu, ki je pri zunaj montažnih izvedbah iz porcelana. Plin
SF6 se nahaja v celotnem polu, z dodatno konstrukcijo pa se pridobi še dodatno
komprimiran plin SF6:

 Enopretočno prekinjanje: Pri enopretočnem prekinjanju je pogonski
mehanizem zaradi tlaka plina za gašenje bolj obremenjen. Pri odpiranju
odklopnika se v kompresijski komori ustvari potreben tlak za gašenje. Skozi
teflonsko šobo se plin pod velikim tlakom spusti v komoro in pogasi električni oblok.

 Dvopretočno prekinjanje: Razlika je v konstrukciji, ki je dopolnjena z ločenim
kompresijskim valjem in votlo notranjostjo fiksnega in pomičnega kontakta.
Plin SF6 je komprimiran v kompresijski komori. Električni oblok pogasi takrat,
ko po ločitvi fiksnega in pomičnega kontakta plin vdre v votle dele obeh
kontaktov.

4.3. Uporaba plina SF6 v SN stikalni opremi

V zadnjem času se je na SN nivoju uporaba plina SF6 močno zvišala. Uporablja se v
SN blokih oziroma celicah (metal-clad), ki so prikazane na sliki 2. Plin SF6 se nahaja v
celicah zaradi boljše napetostne trdnosti v primerjavi z zrakom, ki pripomore k krajšim
razdaljam med posameznimi deli pod napetostjo in ozemljenimi deli in s tem vpliva na
velikost SN celic.

Medtem pa so odklopniki v teh celicah večinoma vakuumski. SN celice ne potrebujejo
nobenega vzdrževanja, ker so celice oziroma SN bloki popolnoma zavarjeni in
tovarniško napolnjeni s plinom SF6 pod pritiskom 0,5 bara in jih ni potrebno
dopolnjevati do konca njihove življenjske dobe. Prav tako niso občutljive na prah in
vlago, ker so hermetično zaprti.Zračno izolirani postroji še vedno prevladujejo v
razdelilnih transformatorskih postajah. Na področju malih transformatorskih postaj se
uporabljajo stikalne naprave izolirane v SF6 izvedbi na distribucijskem področju ter
kovinsko oklopljene izvlečljive celice z vakuumskimi odklopniki na področju industrijskih
pogonov. Na SN napetostnem nivoju v distribucijskem in industrijskem področju se pri
nas uporabljajo tudi stikalne naprave v SF6 izvedbi.
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Slika 2: SF6 celice metal-clad izvedbe (Vir: [15])

4.3.1. Stalno opremljene stikalne celice z odklopniki

Odklopnik v kombinaciji z ločilnikom ter enim ali dvema sistemoma zbiralk se uporablja
za potrebe v industrijskih postrojih, ponekod pa tudi v distribuciji, kjer so zahtevane
večje kratkostične izklopne zmogljivosti in večje število vklopov in izklopov. Starejše
izvedbe delujejo z malooljnimi odklopniki, novejše izvedbe v glavnem z vakuumskimi in
SF6 odklopniki. Upravljanje teh naprav je daljinsko, z elektro pogoni ali ročno neposredno
pri celici oziroma bloku.

4.3.2. Plinsko izolirane, kovinsko oklopljene SN celice in bloki

Na področju SN stikalnih naprav so tehnične izboljšave z uvedbo plina SF6 povzročile
zmanjšanje dimenzij naprav, ki se odraža predvsem v ceni investicije izgradnje. Vse
dobre lastnosti plina SF6 smo že spoznali. Dodati je potrebno še, da je plin SF6
največkrat uporabljen kot izolacijsko sredstvo, v nekaterih primerih pa je uporabljen kot
gasilni medij za gašenje obloka.

Tehnologija s plinom SF6 izoliranih naprav je v zadnjih dvajsetih letih močno prisotna
na SN področju. Poznamo dve izvedbi teh naprav:

 z vgrajenim odklopnikom ter
 z vgrajenim ločilnim stikalom.

Dobre lastnosti teh naprav so:
 varnost uporabnikov na najvišjem nivoju,
 neodvisnost od zunanjih vplivov,
 velika obratovalna zanesljivost ter
 minimalno vzdrževanje in servisiranje …

4.3.3 S plinom SF6 izolirane celice z vgrajenimi odklopniki

Obstajajo različne izvedbe naprav glede na pregrajevanje posameznih faznih
vodnikov. SN naprave do 24 kV so po navadi grajene »klasično« z vsemi tremi fazami
v skupnem prostoru. Srednjenapetostne naprave do 36 kV ali več, pa imajo
posamezne faze plinsko ločene (vsaka faza je v svojem kovinskem oklepu oziroma
celici). V tem primeru so z izolacijskimi diski
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odklopnik, ki imajo gasilne komore vseh polov v plinu SF6. Običajno so tudi ločilniki in
zbiralke v plinu. Poznamo tudi druge kombinacije, kjer sta samo tripoložajno stikalo in
vakuumski odklopnik nameščena v plinu SF6. Zbiralke in ostali elementi, pa so izolirani
z zrakom ter trdo izolacijo.

4.3.4. Plinsko izolirane celice z ločilnimi stikali

Poznamo dve izvedbi, in sicer celica, ki ima posamezne predelke napolnjene s plinom
SF6, in celica, ki je v celoti napolnjena s plinom SF6. Te naprave imenujemo RMU
(zanka z odcepi). Oznaka RMU je nastala iz funkcije zančne stikalne naprave. Obstaja
v dveh vrstah izvedb. V prvi izvedbi se posamezne celice modularno sestavljajo v
poljubno konfigurirano napravo. V drugi izvedbi pa je konfiguracija naprave tovarniško
nastavljena in je ni možno dopolnjevati ali spreminjati. Slika 3 prikazuje SF6 celice v
RMU izvedbi.

Slika 3: SF6 celice v RMU izvedbi (Vir: [16])

Tripoložajno stikalo se pri tej izvedbi v celoti nahaja v plinu SF6. Pogonski mehanizem,
varovalke in zbiralke so dosegljivi z zunanje strani in se ne nahajajo v plinu SF6. V
glavnem se te celice uporabljajo za distribucijske postaje.

4.4. Uporaba plina SF6 v VN stikalni opremi

Električni stikalni aparati so zadolženi za vzpostavitev, vzdrževanje in prekinjanje
električnih tokokrogov. Preko vršenja funkcije vklapljanja in izklapljanja, stikalni aparati
v bistvu upravljajo proizvodnjo, transformacijo, prenos in porabo električne energije.
Odklopnike in ločilna stikala delimo glede na vrsto medija s katerim gasimo električni
oblok (poleg gasilnega medija SF6 poznamo še ostale, kot so zračni z generiranjem
plina, malooljni, vakuumski, s trdim plinom, s komprimiranim zrakom in drugi) in na
osnovi intenzivnosti gašenja električnega obloka (tokovno odvisna in neodvisna
stikala). Zaradi zahtev po vedno večji zanesljivosti delovanja in ekonomičnosti
električnih stikalnih naprav se na tem področju tehnike veliko vlaga v razvoj novih
konstrukcijskih rešitev, odkrivanje novih fizikalnih principov in uporabo najsodobnejše
tehnologije in materialov.
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Električni oblok je na današnji stopnji razvoja še vedno najbolj izpopolnjen in
ekonomsko najugodnejši element prekinjanja električnega toka. Povzročitev izjemno
visokih napetosti preprečuje z nekontinuiranim prekinjanjem toka. Brez posebnih
naprav za sinhronizacijo omogoča prekinjanje toka pri prehodu skozi naravno ničlo.
Zaradi preprečevanja prekomernega segrevanja aparata je potrebno trajanje obloka
omejiti na najmanjšo možno mero in hkrati skrajšati proces izklopa. Osnovni problem
konstrukcije električnih aparatov so torej procesi gašenja električnega obloka in
obnavljanje ioniziranega medija v obločni komori. Glede na vrsto električnega obloka
delimo naprave na:
1. naprave z dolgim oblokom in posebnim medijem za gašenje;
 z odvisno karakteristiko gašenja (kjer je intenzivnost gašenja odvisna od

jakosti toka – malooljni, plinotvorni,…),
 z neodvisno karakteristiko gašenja (kjer intenzivnost gašenja električnega

obloka ni odvisna od jakosti električnega toka - SF6, pnevmatski,…).
2. naprave s kratkim oblokom ali brez medija za gašenje električnega obloka

(vakuumski odklopniki).

V aparatih so po navadi kombinirani načini gašenja električnega obloka.

4.4.1. Odklopniki

Odklopnik je tisto mehansko stikalo, ki je sposobno vklopiti, prevajati in izklopiti tok v
normalnih pogojih obratovanja ter vklopiti ali prevajati izklopilni tok v določenem
časovnem intervalu v nenormalnih pogojih obratovanja kot je kratki stik.

Odklopnike delimo na vrsto gasilnega medija na malooljne, zračne in plinske. Pogled
nazaj v zgodovino nam pove, da so najprej začeli uporabljati malooljne odklopnike
(1897). Prvi odklopniki so bili velikih razsežnosti z veliko količino olja, zato se je začela
uporabljati spremenjena izvedba malooljnega odklopnika, v katerem je olje samo v
vsakem polu ene faze. V tem času so začeli uporabljati tudi drugo obliko gasilnega
medija kot so zračni odklopniki s komprimiranim zrakom ali z elektromagnetnim
odpihom. V Evropi se je uporabljal predvsem v industrijskih pogonih. Ob obeh že
omenjenih odklopnikih sta kasneje prišla v uporabo še SF6 ter vakuumski odklopnik.
Odklopniki z gasilnim medijem SF6 so se začeli uporabljati na najvišjih napetostnih
nivojih leta 1960.

Plin SF6 se v EES že nekaj desetletij uporablja v VN odklopnikih. Zaradi njegovih
odličnih termičnih, izolacijskih in kemičnih lastnosti so odklopniki zmogljivejši in manjših
dimenzij. Ti odklopniki so se v Sloveniji začeli uporabljati leta 1976 in s tem
nadomeščati stare malooljne in pnevmatske odklopnike. SF6 odklopniki so izvedeni
tako, da so hermetično zaprte cevi, napolnjene s plinom SF6. Izvedba odklopnika
omogoča dodatno vpihovanje plina SF6 na najbolj izpostavljeno mesto v trenutku
električnega obloka, tako da lahko še zmanjšamo dimenzijo te naprave.

4.4.2. Izvedbe odklopnikov

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so bili prvi odklopniki SF6 uporabljeni za zunanjo
montažo, kateri prevladujejo tudi danes na 110 kV napetostnem nivoju, kar prikazuje
(slika 4). Vsak pol odklopnika ima svoj sklop. Zunanjost pola sestavljajo izolacijske
rebraste cevi iz
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porcelana. V notranjosti odklopnika je nameščen gasilni medij s pripadajočimi kontakti.
Na SN nivoju se predvsem v Franciji in Italiji uporablja notranje montažni SF6odklopnik.

Slika 4: Odklopniki SF6 (Vir: [14])

4.4.3. GIS (Gas Insulated Switchgear)

Večna problematika visoko napetostne tehnike je primerna izolacija. Pri prosto zračnih
vodih, stikalnih aparatih in drugih naprav EES z zunanjimi izolatorji se kot izolator
izkorišča napetostna trdnost zraka. Zaradi prenapetosti, ki jo lahko povzroči udar strele
in notranje prenapetosti, ki nastopajo zaradi napak v omrežju stikalnih manevrov, mora
izolacija poleg obratovalne napetosti zdržati tudi kratkotrajne prenapetosti. Zato je
potrebna ustrezno velika razdalja med posameznimi deli pod napetostjo in ozemljenimi
deli.

Velikost VN in SN stikališč tako pogojujejo prav te razdalje. VN stikališča klasičnih
izvedb tako zahtevajo velike površine. Cene zemljišč stalno rastejo, ponekod pa

prostih zemljišč za novo zunanje stikališče sploh ni. Klasična zunanja stikališča so
prav tako izpostavljena zunanjim vremenskim vplivom ter naravnemu in industrijskemu
onesnaženju iz zraka, korozij in podobno, ki zaradi hitrejšega staranja naprav
povzročajo tudi okvare in vplivajo na zanesljivost EES ter s tem povečujejo stroške
vzdrževanja in servisiranja.

Stikališče GIS izvedbe je sestavljeno iz elementov (ločilniki, odklopniki, zbiralke,
merilni transformatorji, kabelski priključki,…), ki se nahajajo v skupnem kovinskem
ohišju napolnjenim s plinom SF6. Plin SF6 ima v samem odklopniku stikališča funkcijo
gasilnega medija za gašenje električnega obloka, v celotnem ostalem področju pa
opravlja naloge kot izolacijski medij.

Slika 5: GIS izvedba stikališča v zaprtem prostoru (Vir: [12])
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GIS stikališča nimajo pomanjkljivosti, ki so značilne za zunanja stikališča, ker so vsi
elementi hermetično zaprti v kovinskem ohišju. Tehnologija, ki se uporablja v GIS
izvedba prednjači v tem, da so stikališča bistveno manjših dimenzij kot klasična
stikališča klasičnih izvedb. Ta lastnost tako omogoča, da so GIS stikališča lahko
postavljena v zaprte prostore (slika 5).

Prednosti se še posebej pokažejo takrat ko je stikališče potrebno postaviti v urbana
središča in tudi drugod, kjer zaradi pomanjkanja prostora fizično ne bi bilo možno
postaviti stikališča klasične izvedbe. Poznamo pa seveda tudi zunanje izvedbe GIS
stikališča.

Trenutno je slabost GIS tehnologije v tem, da je to razmeroma še nova ter nekoliko
dražja tehnologija v primerjavi s klasično. Vendar pa se ekonomsko že približuje
klasični tehnologiji in sicer s hitrim naraščanjem GIS tehnologije in na eni strani
dražitvijo zemljišč ter pomanjkanjem prostora za klasične izvedbe stikališč.

GIS stikališča odlikuje poleg že naštetih prednosti še vrsto drugih. Ni možnosti za
neposreden dotik delov, ki so pod napetostjo, kajti vsi deli pod napetostjo so v
hermetično ozemljenih zaprtih ceveh izoliranih s plinom SF6. Preko električnih
indikatorjev na kontrolni plošči stikališča nadzorujemo položaj odklopnikov in ločilnikov
v ceveh stikališča. Zaradi hermetične tesnosti pa imamo v GIS stikališčih samo
minimalna vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo ter s tem visoko učinkovitost delovanja.

Vse zgoraj omenjene prednosti GIS stikališč pa omogoča plin SF6 s svojimi odličnimi
fizikalnimi, izolacijskimi, kemičnimi in termičnimi lastnostmi.

5. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCEV STIKALNE OPREME, KI VSEBUJE PLIN SF6
NA PODROČJU VAROVOSTI PRI DELU

Strokovnjaki morajo preučiti tveganje pri vzdrževanju SN in VN opreme, ki vsebuje plin
SF6 ter po potrebi dopolniti izjavo o varnosti in predpisati vzdrževalne postopke in
zahtevati določeno osebno varovalno opremo (OVO) za vzdrževalce oz. serviserje, ki
imajo spričevalo.

Ukrepe VZD je potrebno izvajati z upoštevanjem dveh osnovnih vidikov in
sicer:
 vzdrževanje SN in VN naprav s stališča izvajanja dela v breznapetostnem

stanju (pet zlatih pravil varnega dela),
 zdrževanje SN in VN naprav s stališča vpliva plina SF6 na varnost in zdravje

serviserjev.

Osnovne karakteristike novega in rabljenega plina SF6, ki vplivajo na oceno tveganja
[6]:
 Čisti SF6 je popolnoma nestrupen. Testi na živalih in ljudeh so pokazali, da se

plin lahko vdihava brez  posledic, le da je sočasno dovolj kisika, da ne pride do
zadušitve. V predpisih večine držav je dovoljena maksimalna koncentracija
na delovnem mestu TLV ali MAK (za 8 urno delo) 1000 ppmv (volumskih) plina
SF6 v zraku. Ta vrednost je standardna za vse pline, ki so sicer neškodljivi vendar
normalno niso prisotni v zraku.
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 Ker je SF6 je približno petkrat gostejši od zraka in nima vonja, se zbira na nižje
ležečih predelih npr. v kanalih za kable, na dnu posod. Če se zberejo večje
količine plina v zaprtih prostorih lahko zato pride do zadušitve. Zato moramo za
zagotavljanje varnega rokovanja s plinom SF6 v zaprtih prostorih zagotoviti dobro
prezračevanje.

 Kontaminiran SF6 vsebuje spojine, ki so zaznavne z neprijetnim vonjem že v
zelo nizkih koncentracijah, zaradi česar je verjetnost zastrupitve minimalna.
Vohalni pragi, posebno za SOF2, SO2 in HF, so enakega velikostnega reda, kot
so maksimalno dovoljene koncentracije – MAK.

Fiziološke karakteristike razkrojnih produktov SF6 – vplivi glavnih elementov pri
reciklaži in izvedbi predelave plina SF6 na varnost in zdravje (VZD) serviserjev so [6]:
 Plinasti razkrojni produkti SF6 imajo neprijeten, oster vonj. Po količini najobilnejši

stranski produkt, rezultat oblokov, je SOF2. Ima vonj podoben hidrogen sulfidu
(H2S), ki je podoben vonju po gnilih jajcih. Vonj se običajno zazna v zraku pri
koncentracijah od 1 ppmv do 5 ppmv. Pri teh koncentracijah kratkotrajna
izpostavljenost ne predstavlja nevarnosti za zdravje.

 Razkrojni produkti SF6 lahko povzročijo draženje kože, oči in sluznic, kot na
primer v respiratornem traktu in v visokih koncentracijah lahko povzročijo pri
zadostnem času izpostavljenosti pljučni edem.

 Trdni razkrojni produkti (AlF3, CuF3, WO3) povzročajo na koži pekoče draženje in
težave z dihanjem, kar je posledica kislosti sekundnega razpadnega
produkta HF. Delovanje je reverzibilno (z nevtralizacijo) in ob kratkotrajni
izpostavitvi ne pušča trajnih posledic.

Strupeni razkrojni produkti pri ljudeh že v malih koncentracijah povzročajo
draženje dihal. Daljša izpostavljenost razgradnim produktom negativno vpliva na
zdravje.

Varnostni ukrepi: Med odpiranjem predelkov in med deli na neočiščenih
predelkih, ki lahko vsebujejo razpadle produkte SF6 je strogo prepovedano [6]:
 kajenje,
 uživanje hrane in pijače,
 prepovedano hraniti prehrambne izdelke v prostorih, kjer se opravljajo

vzdrževalna dela na odprtih predelkih, ki so bili napolnjeni s plinom SF6 je.

Varnostni ukrepi: Pred odmori in po zaključku del na odprtih predelkih
napolnjenih s plinom SF6 je potrebno [6]:
 pranje obraza, vratu, rok in dlani z veliko količino vode,
 takojšnje umivanje prizadetih površin pri vsakem stiku prašnih delcev razpadlih

produktov SF6 s kožo ali očmi.

Varnostni ukrepi: Osebna varovalna oprema (OVO), ki je potrebna (Slika 6) za
delo odprtih predelkih napolnjenih s plinom SF6 [6]:
 kislinsko odporne rokavice (vodotesne iz nitrila in neoprena),
 zaščita kože (zaščitna krema),
 zaščitna očala,
 kombinezon s kapuco za enkratno uporabo,
 zaščita čevljev (pokrivalo za enkratno uporabo),
 zaščitna čelada (po potrebi),
 zaščita dihal s filtrom A2B2E2K2.
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Slika 6: Primer uporabe osebne varovalne opreme (Vir: [6])

6. BVEZNOSTI UPRAVLJAVCEV STIKALNE OPREME, KI VSEBUJE PLIN SF6,
ZA RAVNANJE Z NEVARNIMI ODPADKI

Po osnovnem procesu čiščenja mora plin SF6 zajeti pooblaščeni serviser z opremo, ki
mu omogoča recikliranje oziroma ponovno uporabo zajetega fluoriranega
toplogrednega plina. Zajet plin, kateri v primeru neuspešnega recikliranja ne doseže
določene standardne kakovosti, pošljemo v jeklenkah do specializiranega proizvajalca
fluoriranih toplogrednih plinov. Če proizvajalec z analizo ugotovi, da reciklaža oziroma
predelava ni smiselna se plin uniči oziroma se izvede proces, pri katerem se ves
fluorirani toplogredni plin trajno spremeni ali razgradi v eno ali več obstoječih snovi, ki
niso več fluorirani toplogredni plini.

Strokovnjaki za okolje so ustvarili metode, s katerimi bi rešili problematiko vpliva plina
SF6 na okolje, in sicer s prečiščenjem plina, ko je kontaminacija manjša ali pa ga
predelamo, ko je kontaminiran. Če se plina v končni fazi več ne da predelati ali
reciklirati, se uporabi zadnja možnost in to je uničenje s sežigom, pri čemer se v
atmosfero izpusti zanemarljiv del nevarnih snovi.

Predelava oziroma reciklaža pa ni pomembna samo iz okoljevarstvenega vidika,
ampak tudi iz ekonomskega, kajti ti dve metodi sta tudi finančno cenejši kot pa dobava
novega plina. Za boljšo uporabo v VN napravah mora biti plin SF6 dobro vzdrževan in
več krat prečiščen, saj lahko le tako zagotavlja konstantno odlično kakovost in
nespremenjene lastnosti plina.

Za analizo možnih emisij SF6 v okolje so zelo okvirno predstavljene količine polnitve
posameznih elektroenergetskih naprav s plinom SF6 v kilogramih na odklopnik, celico
ali polje stikališča (RMU, GIS) v spodnji tabeli [1].

Tabela 1: Vsebnost plina SF6 v kilogramih v VN in NN opremi

OPOMBA: Masa plina SF6 v opremi je odvisna od proizvajalca do proizvajalca, od tipa
opreme in od starosti konstrukcije (starejša oprema običajno potrebuje večjo količino

VN OPREMA SF6 (kg) SN OPREMA SF6 (kg)
odklopnik (110, 400
kV)

6-50 odklopnik 0,1 – 0,35

GIS polje 110 kV 130-200 celica 0,7-1,2
blok RMU (3 celice) 1,1-4,5
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Plinu SF6, ki ga z opremo za reciklažo ni več mogoče predelati oziroma ponovno
uporabiti, ostane le sežig na okolju sprejemljiv način. Pri termičnem obdelovanju nad
1000 °C, začne plin razpadati na elemente, ki reagirajo s substancami (vodik in kisik)
in pri tem formirajo SOx in HF.

Lastnik neuporabnega plina SF6 iz VN naprav (UN 3308 utekočinjen plin, koroziven,
toksičen) je dolžan predati le-tega pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov, ki ga
uvrsti s klasifikacijsko številko nevarnih odpadkov 16 02 15* (nevarne sestavine,
odstranjene iz zavržene opreme) in preda evidenčni list v skladu z zakonodajo, ki ureja
ravnanje z nevarnimi odpadki.

7. ZAKLJUČEK

Namesto zaključka vas vabimo, da obiščete spletne strani (ARSO), na katerih najdete
usmeritve in napotke za upravljavce in serviserje opreme, ki vsebuje plin SF6 http://
okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/vsebine/ozon-in-f-plini-1.

Upravljavci SN in VN stikalne opreme, ki vsebuje plin SF6 imajo obveznosti:
 prijaviti opremo na ARSO,
 nameščanje, vzdrževanje opreme in zajemanje plina SF6 zaupati le

certificiranim serviserjem (fizične osebe s strokovnim izpitom – seznam na ARSO),
 usposobiti serviserje za varnost in zdravje pri delu z opremo, ki vsebuje plin

SF6,
 okolju prijazno ravnati z zavrženo opremo in odpadnim plinom SF6 (pooblaščeni

zbiralci nevarnih odpadkov - seznam na ARSO).

Nenazadnje moramo opozoriti, da nadzor nad izvajanjem Uredbe (SLO) Ur. l. RS, št.
41/10 opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja in imajo na voljo kazenske
določbe (44. člen), ki določajo:
 z globo od 4.000 eurov do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec

opreme, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
 z globo od 1.300 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega do šestega

odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba.

V letu 2015 pričakujemo spremembe Uredbe (SLO) Ur. l. RS, št. 41/10, ki bo usklajena
z zahtevami Uredbe EU št. 517/2014. Predlagamo spremljanje teh sprememb.

Kratkoročno morajo proizvajalci in upravljavci SN in VN opreme, ki je polnjena s
plinom SF6, aktivno spremljati vplive nove Uredbe (ES) št. 517/2014, še posebej na
načrt zmanjševanja proizvodnje in uvoza plina SF6, saj bo to dejstvo dolgoročno
vplivalo na razvoj EES. Ni namreč še nadomestila za plin SF6 v SN in VN opremi. Ob
uveljavitvi te zahteve bi/bodo upravljavci ostali brez te opreme, saj je načrt, da po letu
2030 petkratno zmanjšamo uporabo plina SF6. Lahko si samo predstavljamo tehnične
in ekonomske posledice za EES, če se bodo striktno uveljavile določbe te Uredbe. Kdo
bo lahko še prišel do teh omejenih količin naprav in postrojev, ter po kakšni
astronomski ceni?
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